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Le débat fait rage au sujet des réfugiés. Ce débat se focalise sur
la maîtrise de l’afflux, de l’hébergement, et de l’intégration des
réfugiés et sur les possibilités de leur expulsion. Il est étonnant
que presque personne ne se pose la question de savoir si les
réfugiés pourraient jouer un rôle dans la solution du conflit
qui est à la base de leur déracinement. Cependant, notre propre
histoire et les évolutions dans les conflits récents démontrent
que les réfugiés sont à la fois une partie du problème et le fondement de la solution.
In het laatste jaar van zijn presidentschap vroeg een journalist aan Obama wat
hij zelf als de grootste vergissing van zijn regeerperiode beschouwde. Zijn antwoord was “failing to plan for the day after intervening in Libya”1 en dat
zal op dit moment niemand verbazen. Na operatie Unified Protector is Libië
veranderd in een puinhoop of, om het met de woorden van Obama zelf te zeggen,
in “a shit show”.2 Toch is deze uitspraak verrassend als men hem in het kader
van de gebeurtenissen in 2011-2012 leest. Dat een westerse coalitie in enkele
maanden tijd Khaddafi van de macht had verdreven zonder grondtroepen te
ontplooien, werd toen algemeen beschouwd als een groot succes. Tal van artikels
omschreven deze operatie als het einde van het tijdperk van de grootschalige
stabilisatieoperaties te land. Ook voor de toekomstige militaire investeringen
zou het confl ict richtinggevend zijn. Dolf Bos, een Nederlandse defensie-expert,
argumenteerde dat de interventie in Libië bewezen had dat de ontplooiing van
landstrijdkrachten eigenlijk contraproductief is. Een dergelijke ontplooiing
dwingt gevechtsvliegtuigen immers in de rol van leveranciers van nabije luchtsteun. Deze prioritaire opdracht maakt hen onbeschikbaar voor de rol waarin
zij een maximumrendement halen uit hun technologische voorsprong, namelijk
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interdictie. Bos draaide hierbij het militair-politieke beleidsbepalingsvraagstuk
op zijn kop door te stellen dat “the extent to which the interdiction role can
be carried out by combat aircraft in a certain conflict, is a litmus test
for the effectiveness – and therefore the desirability – of armed intervention in that conflict”.3 Toekomstige militaire interventies zouden dus vooral
op het luchtwapen en de marine steunen, zodat investeringen prioritair voor
gevechtsvliegtuigen en oorlogsbodems zouden moeten gebeuren. Dat de interventie eerder geleid heeft tot bloedige anarchie dan tot democratie, is volgens
veel commentatoren te wijten aan het ontbreken van een operatie te land om
de Libiërs bij te staan in de wederopbouw en de bestuurlijke ontwikkeling. Ook
deze conclusie is echter te kort door de bocht. Het is immers niet zeker dat een
grootschalige militaire ontplooiing te land een beter resultaat had opgeleverd.
Voorstanders van stabilisatieoperaties verwijzen doorgaans naar de gunstige
evoluties in de Balkan. Daar leidden robuuste luchtgevechtsoperaties van de
NAVO, gevolgd door een met landstrijdkrachten beveiligde operatie voor bestuurlijke en economische wederopbouw, tot een duurzame conflictbeëindiging
in Bosnië en Kosovo. Die successen waren echter in belangrijke mate te danken
aan conditionaliteit. Conditionaliteit is het gebruik van voorwaarden verbonden
aan de toekenning van voordelen, zoals leningen, schuldverlichting, handelsakkoorden of lidmaatschap van een internationale organisatie, als middel om
het gedrag van een internationale actor geweldloos te beïnvloeden. De meeste
Balkanlanden hadden de ambitie om lid te worden van de EU. Kleine vooruitgangen in het toetredingsproces werden en worden met succes als drukkingsmiddel gebruikt om het gedrag van deze landen te beïnvloeden en het conflict
definitief te beëindigen.
Conditionaliteit was niet toepasbaar in Libië en is evenmin toepasbaar in Syrië.
Net als in Libië is het Syrische conflict gedegenereerd in een uitzichtloze strijd
tussen een gemeenschappelijke vijand en een coalitie waarvan elk lid, bij gebrek
aan ontplooide landstrijdkrachten met gevechtsvliegtuigen en special forces,
een proxy steunt op het terrein. Eerdere ervaringen tonen echter aan dat het
“empoweren” van proxies niet leidt tot de oplossing van het oorspronkelijke
conflict, maar veeleer de kiemen zaait voor het volgende.
Met uitzondering van de gebieden waar conditionaliteit toepasbaar is, heeft het
Westen het dus moeilijk om het resultaat van de inzet van technologische geavanceerde wapens om te zetten in duurzame conflictbeëindiging. Technologie lijdt
in het militaire domein duidelijk onder de wet van de afnemende grensnutten.
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Landoperaties zijn echter geen vanzelfsprekend alternatief. De interventies in
Afghanistan en Irak tonen aan dat landoperaties weinig zoden aan de dijk zetten als het aan de lokale bevolking voorgespiegelde politieke perspectief zich
beperkt tot abstracte begrippen zoals vrijheid of democratie. In al te veel landen
leidt een geforceerde evolutie in die richting enkel tot chaos, corruptie en de
tirannie van de meerderheid.
De vraag stelt zich dus hoe men na een succesvolle luchtoperatie een conflict
duurzaam kan beëindigen in een gebied waar conditionaliteit niet toepasbaar is.
Een deel van het antwoord vinden we terug in onze eigen geschiedenis. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog hadden tienduizenden landgenoten en het grootste
deel van de Belgische regering hun toevlucht gezocht in Londen. De Britse
regering besefte dat de uiteindelijke overwinning niet enkel militair, maar ook
politiek en socio-economisch moest zijn. Een herhaling van de maatschappelijke neergang die tijdens het interbellum het bed van het fascisme en nazisme
gespreid had, moest absoluut vermeden worden. In 1942 legde de economist
William Beveridge, in opdracht van de regering, een rapport genaamd “Social
Insurance and Allied Services” voor aan het Britse Lagerhuis.4 Het vormde een
blauwdruk voor de uitbouw van een welvaartsstaat na de oorlog. Verschillende
regeringen die naar Londen waren uitgeweken namen het over. Voor België
nam het de vorm aan van het Sociaal Pact dat op 24 april 1944 werd gesloten na
geheim overleg tussen vakbondsleiders, werkgevers en politici in ballingschap.
In de totstandkoming van de meer dan zeventig jaar durende vrede die we nu
kennen, is dit akkoord minstens zo belangrijk als de landing in Normandië die
enkele weken later plaatsvond.
Dat de elite van de Belgische vluchtelingengemeenschap een socio-economische
hervorming van die omvang te Londen uitdacht en binnen enkele maanden na de
terugkeer te Brussel ten uitvoering bracht, wordt nu algemeen als normaal beschouwd. Deze vanzelfsprekendheid staat in schril contrast met de passiviteit die
wij de actuele vluchtelingengemeenschappen toedichten. Weinigen verwachten
dat in de Jordaanse vluchtelingenkampen of onder de steeds groeiende Syrische
diaspora in Europa een elite zal opstaan die in staat zou zijn om zich binnen
enkele maanden na een eventuele wapenstilstand Syrië politiek te verenigen
in een eigen maatschappelijk project. In het algemeen zien wij vluchtelingen
als een belangrijk deel van het probleem en niet als potentiële ontwerpers en
uitvoerders van de oplossing. In het licht van onze eigen geschiedenis zijn deze
opvattingen verwonderlijk en misschien zelfs misplaatst.
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Het is natuurlijk ook mogelijk dat de huidige situatie zodanig verschilt van die
van 1944 dat de toenmalige methodes van conflictbeëindiging niet meer toepasbaar zijn. De recente geschiedenis spreekt dit tegen. De rol van vluchtelingen en
emigranten neemt in de hedendaagse conflicten veeleer toe dan af. De implosie
van Joegoslavië is daarvan een voorbeeld. Als een van de eerste gewapende
conflicten, maar zeker niet het laatste, werd de Kroatische onafhankelijkheidsstrijd mee beslist door een diaspora.
Alleen al het feit dat men kan spreken van een diaspora in plaats van de Diaspora
wijst op het belang van het fenomeen dat migrantengemeenschappen over sterk
toegenomen mogelijkheden beschikken om de gebeurtenissen in hun land van
oorsprong te beïnvloeden. Eeuwenlang was emigratie een vorm van cultureel
eenrichtingsverkeer. Wie zijn land van herkomst om wat voor reden ook moest
inruilen voor een ander land, had geen andere mogelijkheid dan zich de nieuwe
taal en cultuur eigen te maken. Met uitzondering van een occasionele brief kon
hij evenmin contact met achtergebleven familieleden en vrienden houden. Het
Joodse volk was het enige dat ondanks al deze beperkingen toch erin slaagde
om overal ter wereld taal, cultuur en godsdienst te behouden. Dit fenomeen
was zo opmerkelijk dat men een specifieke term ervoor gebruikt: de Diaspora.
Door de democratisering van de luchtvaart en de snelle evolutie van de communicatietechnologie konden emigranten vanaf het einde van de twintigste eeuw
echter gemakkelijker in contact blijven met hun land van herkomst. Dankzij
radio, satelliettelevisie, telefonie, fax en later het internet konden emigranten
hun taal en cultuur behouden. Elke voldoende grote groep immigranten kon
zich in het gastland voortaan spontaan ontwikkelen tot een eigen gemeenschap,
tot een diaspora.
Door de ontwikkeling van betrouwbare systemen om geld internationaal over te
schrijven konden emigranten ook gemakkelijk een deel van hun inkomen naar
hun familie sturen. De honderdduizenden Kroaten in landen zoals Duitsland,
Canada en de VS vormden daarom een significant potentieel voor geldinzameling. Bovendien hadden deze Kroaten in veel gastlanden stemrecht. Indien
men erin slaagde om hun stemgedrag in het gastland te laten afhangen van
een politiek project in het land van herkomst, zou dit stemgedrag de buitenlandse politiek van het gastland ten opzichte van het land van herkomst kunnen
beïnvloeden. De westerse democratie is zeer concurrentieel. Het is voor een
politicus allesbehalve gemakkelijk om de steun van de ene groep kiezers te
verkrijgen zonder die van een andere groep te verliezen. Indien een diaspora
van meerdere honderdduizenden kiezers bereid is om op een partij te stemmen
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in ruil voor een bepaalde buitenlandse politieke keuze waarover andere kiezers
geen uitgesproken mening hebben, is het voor politici interessant om die keuze
daadwerkelijk te steunen. Met andere woorden, een diaspora biedt aan een onafhankelijkheidsbeweging een aantal mogelijkheden die voor de jaren tachtig
van de vorige eeuw niet bestonden.
De Kroatische nationalisten waren bij de eersten om te beseffen dat de geografische spreiding van een volk buiten het thuisland kon bijdragen aan de onafhankelijkheidsstrijd van dat thuisland. Vanaf 1987 startte de toekomstige Kroatische
president Tudman een systematische campagne om die mogelijkheden uit te
baten. De campagne had tot doel stevige banden te smeden tussen de Kroatische diaspora (Iseljena Hrvatska) en het Kroatische thuisland (Domovinska
Hrvatska) die, in zijn ogen, samen de Kroatische natie vormden.5 Het belang
van de Kroatische diaspora wordt misschien het best geïllustreerd door het
feit dat de functie van minister van Defensie – toch een cruciale functie tijdens
een gewapend conflict – van 1991 tot 1998 werd bekleed door Gojko Šušak, een
vooraanstaande Kroatische emigrant wiens organisatie vanuit Canada geldinzamelingen organiseerde in heel Noord-Amerika. De opbrengst ervan dekte
ongeveer een kwart van de Kroatische militaire uitgaven gedurende de eerste
twee cruciale jaren van de onafhankelijkheid.
De collectes waren dus zeker belangrijk voor de Kroatische nationalisten, maar
de politieke initiatieven van de diaspora waren dat waarschijnlijk nog veel meer.
In Duitsland leefden bijna een half miljoen mensen van Kroatische afkomst en
vormden daar dus een aanzienlijk deel van het electoraat. Duitsland was het
eerste Europese land dat de onafhankelijkheid van Kroatië erkende. In de VS
namen Kroatische verenigingen professionele lobbyisten onder de arm, zodat
ze de wetgeving betreffende hulp aan ontluikende democratieën (zoals de voormalige Sovjetrepublieken) konden uitbreiden tot de Balkan. Ze steunden ook
de verkiezingscampagne van Bill Clinton. Met deze acties creëerden ze een
groeiend momentum voor een militaire interventie en droegen ze bij aan het
steeds sterkere Servische isolement. Door al deze acties was Kroatië in 1995
sterk genoeg om op eigen kracht de Servische troepen vrijwel volledig van zijn
grondgebied te verdrijven.
Vluchtelingen, ontheemden en emigranten zijn dus helemaal niet passieve slachtoffers zoals velen denken. Net als de Belgen in ballingschap te Londen tijdens de
Tweede Wereldoorlog zijn zij belangrijke actoren in de conflicten die aan de basis
liggen van hun ontheemding. Wel is het zo dat de rol die zij spelen in het proces
van conflictbeëindiging nu veeleer administratief is, terwijl deze rol op het einde
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van de Tweede Wereldoorlog vrij politiek was. Dit komt omdat de band tussen
administratieve autoriteit en militaire superioriteit vroeger vanzelfsprekend was,
maar tegenwoordig onbestaand is. De in Londen verblijvende regering-Pierlot
kon het in april 1944 gesloten akkoord niet uitvoeren vooraleer de geallieerden
in september 1944 de nazi-strijdkrachten hadden verdreven. Vervolgens kon
Pierlot via het politieke proces de Belgische administratieve organen opnieuw
in het leven roepen zodat ze het Sociaal Pact konden verwezenlijken.
In moderne conflicten is dat helemaal anders. In Zuid-Libanon bewerkstelligde de
administratieve capaciteit van Hezbollah de hervorming van de sjiitische samenleving onder de neus van het Israëlische leger (IDF). Door de geldstroom vanuit
de Libanese diaspora’s kon Hezbollah een nieuwe vorm van verzet ontwikkelen.
Door hinderlagen, mijnen en bermbommen herleidden de gewapende groepen
van de organisatie de Israëlische vrijheid van beweging tot nul. De soldaten
van het IDF verbleven het overgrote deel van hun tijd in versterkte compounds.
Israëlische burgerautoriteiten die een administratie hadden geprobeerd op te
zetten, werd het werk onmogelijk gemaakt. In het aldus gecreëerde bestuursvacuüm organiseerden de bestuurlijke groepen van Hezbollah op gemeentelijk en
stedelijk niveau essentiële diensten zoals water- en elektriciteitsvoorzieningen,
afvalophaling, onderwijs en sociale ondersteuning. Hierdoor kregen zij een
overwicht op andere sjiitische milities, zoals Amal, die onvoldoende fondsen
konden verwerven om gelijkaardige diensten aan te bieden. Door de populariteit die Hezbollah hieraan ontleende kon de organisatie de druk op de bezetter
opvoeren en aanhouden tot deze laatste zich terugtrok. Dankzij de bestuurlijke
infrastructuur die de leiders van Hezbollah tijdens het verzet hadden opgebouwd,
slaagden ze erin om na de terugtrekking naadloos de controle over Zuid-Libanon
over te nemen zonder rekening te houden met de officiële Libanese regering in
Beiroet. Hezbollah was de eerste groepering die aantoonde dat administratieve
effectiviteit op gemeentelijk en stedelijk niveau omgezet kan worden in politieke
en militaire slagkracht in een internationaal conflict.
Het groeiende belang van administratieve effectiviteit als bron van politieke legitimiteit en militaire slagkracht is het gevolg van een van de meest onderschatte
evoluties van de laatste twee eeuwen: urbanisatie. In essentie is ons militair
denken nog altijd geworteld in opvattingen uit de 19de eeuw die voortvloeien
uit analyses van de napoleontische oorlogen. Dat denken is counter-force. De
basishypothese is dat een gewapend conflict gewonnen wordt door de tegenstander de middelen te ontnemen waarop zijn hard power berust: strijdkrachten,
militaire beslissingscentra en sleutelindustrieën. In de loop van de laatste twee
eeuwen is de wijze waarop de tegenstander van zijn hard power wordt beroofd
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wel geëvolueerd van de cavaleriecharge tot het precisiebombardement, maar
het doel is hetzelfde gebleven. Sinds 1800 is het aantal stedelingen wereldwijd
echter gestegen van dertig miljoen tot drie en een half miljard. De gevolgen van
deze enorme toename op de aard en de effectiviteit van hard power zijn nog niet
voor iedereen duidelijk. In 2003, bijvoorbeeld, vatte de Amerikaanse legerleiding
haar strategie ten opzichte van Irak samen in drie woorden: shock and awe.
De strategie veronderstelde dat de schok van 6.000 precisiebombardementen in
48 uur, gevolgd door een grondoffensief naar de hoofdstad, de Irakezen zo veel
ontzag zou inboezemen dat Washington de politieke toekomst van Irak daarna
gewoon zou kunnen dicteren. In werkelijkheid was de reactie op die schok niet
ontzag, maar zelforganisatie. In een miljoenenstad zoals Bagdad is het leven
enkel mogelijk door de ononderbroken verzekering van diensten zoals ordehandhaving, watervoorziening, gezondheidszorg en afvalophaling. Stedelingen
zullen wie daarvoor zorgt steunen en zich afkeren van wie dat verwaarloost.
Terwijl de Amerikanen hun acties bij het binnentrekken van de Iraakse hoofdstad
beperkten tot het bewaken van het ministerie van Olie en andere “kritische”
infrastructuur, maakten aanhangers van de toen nog onbekende Moqtada Al
Sadr zich meester van de nutsvoorzieningen van het sjiitische deel van Bagdad,
later Sadr City genoemd. Door de machtsbasis die hij daaraan ontleende kon hij
de daaropvolgende jaren uitgroeien tot een hoofdrolspeler in de Iraakse politiek.
Beide hierboven beschreven evoluties – de toegenomen slagkracht van diaspora’s
en de steeds sneller verlopende urbanisatie – moeten leiden tot een wijziging
van onze opvattingen over conflictbeëindiging. De operatie KFOR staat model
voor deze snel verouderende opvattingen. In Kosovo werd de Servische tegenstander eerst gedwongen tot volledige terugtrekking vooraleer over het volledige
grondgebied een veilige omgeving gecreëerd werd en de transitie naar Kosovaars
zelfbestuur voorbereid werd. Die transitie was ook politiek gedreven, met een
grote nadruk op verkiezingen als fundament van legitimiteit. Een dergelijk verloop was nog mogelijk in een klein, relatief dunbevolkt conflictgebied waar de
grootste stad (Pristina) minder dan tweehonderdduizend inwoners telt, maar
is onmogelijk in een groot, verstedelijkt land zoals duidelijk gebleken is in Irak.
In Syrië zal dat niet anders zijn.
In Irak is een gelijkaardige aanpak inderdaad op een fiasco uitgelopen. Verkiezingen bleken er geen basis voor legitimiteit. Aangezien de bevolking er
etnisch stemt, waren de verkiezingen van 2005 niet meer dan een volkstelling.
Om de dictatuur van de meerderheid te vermijden, probeerden de Amerikanen
sleutelfuncties toe te wijzen aan welbepaalde bevolkingsgroepen, waardoor de
betekenis van de verkiezingen verder uitholde. Bovendien bleken de regerings-
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leden corrupt en onbekwaam om de wederopbouw te organiseren. Ondertussen
zochten verzetsgroepen hun legitimiteit veeleer in administratie dan in politiek.
In 2005 merkte de Amerikaanse generaal Chiarelli het volgende op: “During the
coordinated insurgent uprising in April 2004, Muqtada al-Sadr, as one
of his first acts, gained control of the electrical substations in Sadr City.
By providing uninterrupted power, something not seen since the fall of
Saddam Hussein, he was able to sway support. A shadow government able
to provide services, with governance by religious decree and enforcement
by Sharia courts, Muqtada al-Sadr was able to provide a viable, attractive
alternative to the coalition”.6 De strategie van Al Sadr was niet counter-force
maar population-centric. Zijn gewapende strijders gebruikten geweld, niet om
de Amerikaanse tegenstander uit te schakelen (wat trouwens niet binnen hun
mogelijkheden lag), maar wel om zijn vrijheid van bewegen in dichtbevolkte gebieden moeilijk tot onmogelijk te maken. Vervolgens verzekerden zijn bestuurlijke
groepen essentiële administratieve diensten in deze stadsdelen.
Het succes van Sadrs aanpak toont aan dat de band tussen administratieve autoriteit en militaire superioriteit in een grootstedelijke omgeving volledig zoek
is. Doordat urbanisatie wereldwijd nog steeds versnelt, moeten krijgsmachten
zich aan deze realiteit aanpassen. Ook in NAVO-kringen begint dit besef door
te dringen. In het NATO Defence Planning Process van de periode 2010-2014
doken voor het eerst force requirements op voor Stability & Reconstruction.
De vraag is natuurlijk welke vorm deze capaciteiten dienen aan te nemen.
Ondanks lokale successen hebben de provincial reconstruction teams (PRT’s)
in Afghanistan en Irak het globale tij niet kunnen keren. Er was een algemeen
gebrek aan civiele experten die bereid waren om in het conflictgebied te werken
en het bleek ook moeilijk om het juiste evenwicht te vinden tussen bescherming
tegen aanslagen en samenwerking met lokale actoren. Het feit dat militairen en
burgers in het operatietoneel werden afgelost na enkele maanden, stelde ook
problemen van continuïteit en borging. Gebrek aan talenkennis en cultureel
inlevingsvermogen verergerde deze situatie nog.
Het is verwonderlijk dat men in dit domein geen actievere rol heeft toebedeeld
aan terugkerende vluchtelingen. De recente geschiedenis toont immers aan dat
het potentieel enorm is. In de eerste helft van 2002, dus kort na de val van de talibanregering, keerden 566.000 vluchtelingen terug naar Afghanistan. In Kosovo
keerden in het eerste jaar na de ontplooiing van KFOR 810.000 vluchtelingen
terug naar hun woonplaats. Het is dus redelijk te veronderstellen dat tienduizenden Syriërs snel zullen terugkeren naar hun land zodra de omstandigheden
dit toelaten. Op dit moment wordt met dat gegeven niets gedaan. Europa heeft
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geen beleid ten opzichte van de Syrische vluchtelingen dat vergelijkbaar is met
het Britse beleid tijdens de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van de Franse,
Belgische en Nederlandse vluchtelingen.
133
Niets weerhoudt ons echter ervan om dit drastisch te veranderen. Het is mogelijk om onder de naar Europa gevluchte Syriërs een voldoende groot aantal
vrijwilligers te rekruteren teneinde een robuuste, in het conflictgebied ontplooibare (groot)stedelijke administratieve capaciteit te verwezenlijken. Deze
vrijwilligers zou men dan kunnen opleiden op het gebied van openbare werken,
elektriciteitsvoorziening, afvalverwerking, waterdistributie, kadaster, burgerlijke
stand, ordehandhaving, corruptiepreventie en andere aspecten van grootstedelijk bestuur. Bij voorkeur worden de vrijwilligers gegroepeerd per stad van
herkomst. Een dergelijke (groot)stedelijke bestuurscapaciteit (GSBC) werkt
een heel andere manier van conflictbeëindiging, die beter aangepast is aan de
realiteit in geürbaniseerde conflictgebieden, in de hand. In Syrië zou een coalitie
die over een dergelijke capaciteit beschikt onmiddellijk van start kunnen gaan
met de normalisering van het leven in steden waar een wapenstilstand van
kracht is. In tegenstelling tot de in Afghanistan en Irak ontplooide PRT’s zou
een GSBC met veel minder problemen op het vlak van talenkennis, cultureel
inlevingsvermogen en continuïteit gepaard gaan.
Deze administratieve capaciteiten vormen geen regering of stadsbestuur in
ballingschap. Het is immers onmogelijk om hen door verkiezingen politiek te
legitimeren. Het gaat veeleer om administraties in ballingschap die bij hun terugkeer zichzelf zouden kunnen legitimeren door administratieve effectiviteit.
Het gevecht om een stad zoals Aleppo zal niet gewonnen worden door de strijdende partij die al zijn tegenstanders verdrijft en vervolgens zijn vlag plant op
het hoogste gebouw van het stadscentrum. Dat gevecht zal gewonnen worden
door de actor die het eerst en het best erin slaagt om de nutsvoorzieningen te
herstellen en de orde te handhaven nadat de zegevierende strijdende partij die
vlag heeft geplant. Zoals Moqtada Al Sadr heeft aangetoond, zijn die actor en
die partij niet noodzakelijk dezelfde.
Een internationale coalitie die de ambitie heeft om een conflict in een geürbaniseerd gebied duurzaam te beëindigen, heeft daarom nood aan een capaciteit
die zich kort na het einde van de openlijke vijandelijkheden in het conflictgebied
kan ontplooien en onmiddellijk kan starten met het leveren van diensten die
onontbeerlijk zijn voor het grootstedelijke leven. Het personeel van die capaciteit
moet de lokale taal beheersen, blijk geven van cultureel inlevingsvermogen,
terreinkennis hebben, jarenlang (of permanent) in het gebied verblijven en over
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expertise beschikken in alle domeinen van grootstedelijk bestuur. Hoe dan ook
zal deze capaciteit vooral steunen op lokaal aangeworven arbeidskrachten (wat
de lokale economie trouwens een boost zal geven). De kaders en de financiering
zullen echter van buitenaf moeten komen doordat de lokale structuren veelal
vernietigd zullen zijn. In Irak en Afghanistan werden deze kaders geleverd door
ngo’s en IGO’s (intergouvernementele organisaties). Om de hierboven geschetste
redenen is het echter beter om deze kaders te rekruteren onder de vluchtelingen,
op te leiden zolang de gevechten duren en in te zetten zodra deze gevechten
eindigen. Deze manier van werken is niet enkel beter aanvaardbaar voor de lokale
bevolking, maar zal ook leiden tot een groter rendement van de door de coalitie
geleverde budgetten voor wederopbouw. Vluchtelingen die als personeel van
een GSBC naar een conflictgebied terugkeren zullen een veel groter deel van
hun verloning in dat gebied besteden dan personeelsleden van ngo’s en IGO’s.
Bovendien zijn bij de besteding van de budgetten zelf veel minder lokale tussenpersonen nodig aangezien terugkerende vluchtelingen door hun terreinkennis
en hun affiniteit met de bevolking zelf personeel kunnen aanwerven en werken
aanbesteden. Dat zal veel corruptie en rompslomp vermijden.
Conflictbeëindiging op basis van GSBC maakt de ontplooiing van landstrijdkrachten niet overbodig. Het is inderdaad mogelijk en waarschijnlijk dat sommige
gewapende groepen in de GSBC een bedreiging zien voor hun machtspositie en
zouden overwegen om geweld te gebruiken. De aanwezigheid van een robuuste
beschermingsmacht op het terrein kan ontradend werken.

Conclusie
Ondanks de successen in de Balkan zorgden de hoge kosten, de vele slachtoffers,
de lange duur en de twijfelachtige uitkomst van de militaire inzet in Irak en
Afghanistan voor een sterk verminderd enthousiasme bij westerse regeringen
om conflicten te beëindigen door middel van grootschalige stabilisatieoperaties
te land. De anarchie in Libië en het onontwarbare kluwen in Syrië overtuigen
echter meer en meer opinieleiders ervan dat militaire operaties waarbij de steun
van het Westen zich vooral of uitsluitend beperkt tot de inzet van gevechtsvliegtuigen, conflicten evenmin duurzaam kunnen beëindigen.
De ontnuchterende vaststelling dat overweldigende militaire macht steeds
minder betekent in de nasleep van gewapende conflicten vindt haar oorsprong
in twee evoluties: de toegenomen slagkracht van diaspora’s en de steeds sneller
verlopende urbanisatie. Dit inzicht moet de verouderende westerse opvattingen
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over conflictbeëindiging wijzigen. Urbanisatie heeft als gevolg dat de stedeling
meer gewicht hecht aan administratieve effectiviteit dan aan politiek gekibbel.
De toegenomen slagkracht van diaspora’s heeft als gevolg dat wie de miljoenen
ontheemden negeert of, erger nog, discrimineert, in hun land van herkomst
geconfronteerd zal worden met de macht van hun zelforganisatie. Het is daarom
nodig om initiatieven te nemen zodat deze zelforganisatie – die onvermijdelijk
is – streeft naar conflictbeëindiging in plaats van conflictbestendiging. Onze
eigen geschiedenis tijdens de Tweede Wereldoorlog bevestigt de effectiviteit van
deze aanpak. De veranderde omstandigheden sinds 1944 hebben wel als gevolg
dat deze aanpak nu veeleer administratief dan politiek is. In de 21ste-eeuwse
grootstedelijke realiteit legitimeert men zich eerder door administratieve effectiviteit dan door politiek overwicht. Een internationale coalitie die de ambitie
heeft om een conflict in een geürbaniseerd gebied duurzaam te beëindigen,
heeft daarom nood aan een capaciteit die zich kort na het einde van de openlijke
vijandelijkheden in het conflictgebied kan ontplooien en onmiddellijk essentiële
grootstedelijke diensten kan leveren. Om de hierboven geschetste redenen kan
men het personeel van deze capaciteit best rekruteren onder de vluchtelingen
uit het conflictgebied en opleiden zolang de gevechten duren. Dit vraagt een
mentaliteitswijziging. In de huidige conflicten moeten strategische planners en
beleidsmakers ervan overtuigd geraken dat vluchtelingen niet enkel deel zijn
van het probleem, maar ook het fundament vormen van de oplossing.
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